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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL PARA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 040/2017
1.1
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, ente de Direito Público, sediado à Rua Juarez Távora, nº 93, Centro,
CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, CEP 58.300-410, através de sua PREGOEIRA, designada pela Portaria nº
107/2017, datada de 1.º de fevereiro de 2017, torna em conformidade com as Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e suas alterações,
com os Decretos n.º 3.555/00 e 5.450/05, torna público que realizará o Pregão Presencial nº 013/2017 do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, para o objeto abaixo descrito. A proposta de preços e a documentação relativa a esta licitação serão recebidas
simultaneamente na sessão pública que realizar-se-á em 19 de maio de 2017, às 14:00h, no Auditório da Secretaria Municipal de
Educação, localizado à Rua Dom Pedro II, s/n, Vila Operária Tibiri, Santa Rita-PB. Esta licitação autorizada por meio do
Processo Administrativo nº 040/2017, será regida pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, pela Lei Complementar
123/2006 e pela Lei nº 8.666/1993 e pelas condições constantes neste Edital
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital deverão ser entregues no
local, data e horário seguinte:
DATA: 19/05/2017
HORÁRIO: 14 horas
LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Dom Pedro II, s/n, Vila Operária Tibiri, Santa
Rita-PB.
1. DO OBJETO
1.1 O presente Pregão Presencial tem por objeto a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO
PRETO, com características constantes no Anexo I deste Edital;
1.2 O presente Pregão Presencial tem por finalidade limpar e desobstruir o Rio Preto que quando em períodos de chuva a
população ribeirinha sofre com os alagamentos.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do Certame todos e quaisquer interessados, do ramo de atividade pertinente e compatível ao objeto de
contratação, legalmente estabelecidos no País e que atenda às exigências deste Edital;
2.2 Não poderá participar do presente Pregão Presencial:
a) Empresas coligadas ou vinculadas, como também Consórcio de Firmas;
b) empresa declarada inidônea ou suspensa de licitar em órgão ou entidade da Administração Pública direta, indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
c) empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação;
d) empresa estrangeira que não funciona no país; e
e) que NÃO apresente em seu Contrato Social atividade econômica compatível com o objeto ora licitado.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Equipe de Apoio da Pregoeira por um representante devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente e
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ainda, apresentar declaração dando ciência de que atende plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o
Inciso VII, Art. 4º, Lei nº 10.520/2002, nos termos abaixo:
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ nº _________, com sede (endereço completo da empresa), por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) (nome completo do(a) representante), em cumprimento ao disposto no
inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA expressamente cumprir plenamente todos
os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão do tipo Presencial nº 001/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita.
___________________, ____ de _____________ de 2017.
(Local e data)
______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
3.1.1 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida,
com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.2 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os
mesmos retidos no processo.
3.3 A pregoeira e equipe de apoio só autenticará documentos a partir do original, até às 24 horas do último dia útil anterior à data
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação (Não serão autenticados os documentos no dia da
sessão).
4. DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa em papel timbrado da licitante ou,
não o havendo, em papel contendo o CNPJ e preferencialmente rubricadas em todas as folhas;
4.1.1 Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas que
apresentem suas propostas conforme o modelo constante do ANEXO II, do presente Edital.
4.2 Na proposta de preço estarão incluídas todas os custos com frete, tributos e quaisquer outras despesas que venham a incidir
sobre o objeto desta licitação.
4.3 A cotação apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear quaisquer alterações para mais;
4.4 A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos;
4.5 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital e seus Anexos;
4.6 Deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, contendo na sua parte externa o título.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PREGÃO Nº 013/2017
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ)
4.7 A proposta deverá ser conforme as seguintes orientações:
a) mencionar o nº deste pregão e especificação, minuciosa e clara, do objeto licitado, obedecendo ao Termo de
Referência - Anexo I deste Edital;
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b) conter os valores unitários, para cumprimento do objeto da presente licitação, com no máximo duas casas decimais,
incidentes sobre o montante total de gastos efetuados, conforme condições e especificações constantes do Termo de
Referência – Anexo I deste Edital;
c) declaração de prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
abertura do certame. Na falta de tal declaração será aceito o prazo mínimo ora indicado;
d) Datada e assinadas na última folha pelo representante legal da licitante, e, ainda, redigida com clareza em língua
portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas;
e) Indicação da conta corrente e agência do Banco onde serão depositados os valores decorrentes do Contrato;
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que a instruírem será
pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário, já determinados no
preâmbulo deste Edital;
5.2 No local e hora marcados, as interessadas deverão comprovar, conforme item 3 deste Edital, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, assim como, para a prática dos demais atos decorrentes deste certame;
5.3 Finalizada a etapa de credenciamento e declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas
proponentes, dando-se início ao recebimento de todos os envelopes;
5.4 Em seguida, serão abertos os envelopes “nº 1” contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita à conferência e posterior
rubrica.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 A classificação das propostas será pelo critério de menor preço por item;
6.2 O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas comerciais para o objeto da presente
licitação, e os respectivos valores ofertados;
6.3 Será classificada e proclamada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar a proposta de menor percentual proposto e aquelas
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de
menor percentual;
6.3.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de valores, nas condições definidas no subitem 6.3, o
pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, quaisquer que
sejam os valores oferecidos nas propostas escritas;
6.4 Às proponentes classificadas conforme subitens 6.3 e 6.3.1, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes;
6.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de classificação das propostas;
6.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades relacionadas no item
10 deste Edital;
6.7 A Pregoeira poderá definir lances mínimos em qualquer fase da etapa de lances verbais, visando com esta medida a celeridade
do processo;
6.8 Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente, pelo critério de menor percentual;
6.9 Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada quanto ao valor apresentado, de
acordo com o definido neste Edital e cujo valor se situem abaixo da estimativa de preços unitários calculada pelo menor
valor pesquisado no mercado, através da Coordenadoria de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Gestão;
6.10 Sendo aceitável a proposta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado:
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a) relativa à documentação exigida no item 7 deste Edital;
6.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pelo
Pregoeiro, o objeto definido neste Edital.
6.12 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não for habilitada, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos;
6.13 Nas situações previstas nos subitens 6.9 e 6.12, poderá o pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja
obtida taxa percentual melhor;
6.14 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes presentes das licitantes;
6.15 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta será
desclassificada;
6.16 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerá esta
última. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém
não exigidos, prevalecerão às primeiras;
6.17 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, permanecerão em poder
desta Secretaria, devidamente lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante vencedora, ou o
posicionamento final da licitação. Após este fato, os referidos envelopes ficarão por vinte dias corridos à disposição das licitantes
interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, os envelopes serão destruídos.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessário a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93,
alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução Normativa n.º 5/95, do MARE, nos termos abaixo:
DECLARAÇÃO:
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017
(nome da empresa) , CNPJ ou CIC nº , sediada à (endereço completo), declara sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
local e data_______________________________________
(assinatura)_______________________________________
nome e número da identidade do declarante.
7.1.2 Declarar, em cumprimento ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, a não utilização de mão-de-obra infantil,
obrigatoriamente nos termos abaixo:
DECLARAÇÃO:
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _______, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, órgão expedidor __________,
e do CPF nº _________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____)
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
local e data_______________________________________
(assinatura)____________________________________
(representante legal)
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7.1.3 Atestado de Capacidade compatíveis com o objeto da licitação, constante no item 1.0. deste Edital, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em se tratando deste último (privado) deverá vir acompanhada da cópia da respectiva
nota fiscal;
7.1.4 O Certificado de Registro de Fornecedor - CRF, emitido pela Prefeitura de Santa Rita, dentro de sua validade. As
empresas ainda não cadastradas poderão requerer seu cadastramento junto à unidade de cadastramento desta Edilidade até o
terceiro dia útil anterior da data de abertura da Licitação. Não serão aceitos registros cadastrais de outros órgãos.
7.2 As empresas deverão apresentar, além da documentação relacionada no Subitem 7.1.1 a 7.1.4, na fase de habilitação os
seguintes documentos:
7.2.1 Relativa à Habilitação Jurídica:
7.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.2 Contrato Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.2 Relativa à Regularidade Fiscal:
7.2.2.1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, emitido
até 30 (trinta) dias antes da data fixada para a abertura da licitação.
7.2.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Tributos, Certidão Quanto à Dívida Ativa da
União e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
7.2.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
7.2.2.4 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
7.2.3 Relativa a Qualificação Econômica Financeira
7.2.3.1 Certidão negativa do cartório de registro de falências e concordatas do local da sede do proponente, emitidas até 30 (trinta)
dias antes da data fixada para a abertura da licitação.
7.2.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na Junta Comercial, já
exigíveis e apresentados, conforme exigência do art. 1179, da Lei nº 10.406/02, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade;
b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
c) No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de
pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
d) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG)
e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores
extraídos de seu balanço patrimonial, cujo cálculo, devidamente assinado pelo Contador ou Técnico, deverá acompanhar o
Balanço Patrimonial;
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo
Prazo SG =
LC =

Ativo Total
.l
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante .
Passivo Circulante

e) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
7.3 Certidão Negativa de Débitos Ambientais expedida pelo IBAMA e órgão Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante;
7.4. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os
mesmos retidos no processo.
7.5 Será considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar a documentação exigida neste Pregão, ou demonstrar
documentações vencidas ou ainda, não fizer a comprovação, quando for o caso, do exigido no subitem 7.2.3. deste edital;
7.6 Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados e/ou encadernados, numerados sequencialmente e
na ordem retromencionada, descritos na folha abaixo o número do item a que corresponde. Esta medida visa facilitar a conferência
da citada documentação;
7.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente
Edital;
7.8 O envelope contendo a documentação de habilitação deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo na sua
parte externa o título.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº. 013/2017
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ)
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão,
protocolizando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço expresso no
subitem 21.7 deste Edital;
8.1.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas;
8.1.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;
8.1.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9. DOS RECURSOS
9.1 Declarada(s) a(s) vencedora(as), qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com
registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do direito de recurso, e adjudicação do objeto
pelo Pregoeiro, a vencedora;
9.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo;
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9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
9.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata;
9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede da Comissão Permanente de Licitação no
endereço, horários e dias estipulados no item 21.7 deste Edital;
9.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a
adjudicação para determinar a contratação;
9.8 Dos Atos da Pregoeira caberá:
I - recurso, dirigido ao Secretário de Administração e Gestão interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do
ato, a ser protocolizado no endereço referido no subitem 21.7 deste Edital, nos casos de:
a) anulação ou revogação da licitação;
b) rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;
c) aplicação das penas de suspensão ou multa.
II - representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não
caiba recurso hierárquico;
9.8.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste
caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei no 8.666/93);
9.8.2 A intimação dos atos referidos no inciso I do subitem 9.8, excluindo-se a pena de multa, será feita mediante publicação
preferencialmente no Diário Oficial do Município;
9.9 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 10.520/2002 a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado
assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não:
a) advertência;
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação
assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, por até 02 (Dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.2 a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito;
10.3 a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
10.4 Caracterizando-se recusa formal à contratação, pode a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e
atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses:
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10.4.1 Após decorridos 10 (dez) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante vencedora
tenha retirado e assinado o instrumento contratual.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 - As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos
exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão ou entidade usuária do Registro de
Preços, cujos programas de trabalho e elemento despesa específicos constarão da Nota de Empenho e do Contrato se for o caso.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Contrato, do qual fará parte,
independente de transcrição, o presente edital e seus anexos e a proposta da contratada, no que couber, celebrado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores e demais normas pertinentes.
12.2 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para assinar e
retirar o Contrato.
12.3 O Contrato oriundo desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro do ano da assinatura do Contrato, a contar da data
da publicação do extrato contratual.
12.4 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato ou recusar-se a assiná-lo ou
recusar-se a atualizar a documentação, no prazo exigido, será convocada outra licitante para entrega do objeto, observada a ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será feito pela Secretaria de Municipal de Finanças, que deverá emitir e registrar em sua Unidade Contábil, a
Nota de Empenho das despesas decorrentes deste PREGÃO a Contratada, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e
proporcionalmente ao quantitativo de hora/máquina efetivamente executados, não se admitindo cobrança bancária, à vista da nota
fiscal apresentado em 02 (duas) vias, correspondente ao serviço realizado no período, devidamente visado e atestado pela unidade
administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA;
13.2 O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal,
Estadual e Municipal e ainda manter as condições que trata o item 17.7;
13.2.1 Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas
estabelecidas neste instrumento;
13.3 O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de
inadimplência contratual;
13.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá,
em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;
13.5 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos/serviços não
estiverem de acordo com o Edital e seus anexos;
13.6 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade com a
legislação vigente.
14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
14.1 Não serão concedidos reajustes ou correção monetária do valor inicial do Contrato.
15. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
15.1 Não haverá reajustamento de preços de acordo com a Lei nº 10192/01 de 14/02/2001(DOU 16/02/2001)
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
16.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
16.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente à aquisição do objeto;
16.3 Fiscalizar o Contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 Entregar o objeto constante no Anexo I - Termo de Referência deste instrumento, no sentido de:
a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e
salariais dos empregados;
b) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;
c) Os serviços terão sua execução em pontos alternados, e os locais de serviço dependerão das Ordens de Serviços
emitidas pela Fiscalização.;
d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão da SEINFRA a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo
prestar todos os esclarecimentos solicitados;
e) Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir
a situação;
f) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, bem como as instruções, especificações e detalhes
fornecidos ou ditados pelo Secretaria;
g) Responsabilizar-se pela guarda e vigilância das suas máquinas, caminhões e equipamentos durante a execução dos
serviços, incluindo o pernoite na zona rural;
h) Responsabilizar-se pelo translado, alojamento, alimentação dos operadores e motoristas, combustível e a perfeita
manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos;
i) O Contratado deverá incluir nos custos da hora-máquina todos os custos de deslocamento e transporte dos equipamentos
durante o período de execução dos serviços, mesmo que para isso seja utilizado caminhão tipo prancha ou qualquer outra
forma de descolamento;
j) Todo e qualquer custo para a execução do objeto desta licitação, fica a cargo da proponente vencedora, como por
exemplo: ferramentas, materiais e equipamento de proteção e segurança, EPI’s, encargos sociais e trabalhistas, etc.
18. DOS LOCAIS
18.1 Os serviços serão executados, conforme descrito abaixo:
SANTA RITA – PB (RIO PRETO):
Início do trecho na coordenada: Lat 7° 7'51.33"S Long 34°58'26.64"O e
Fim do trecho na coordenada: Lat 7° 6'24.91"S e Long 34°57'51.77"O
Salientado que os trechos que vão ser executados a limpeza do Rio Preto vão ser de acordo com a indicação e/ou
determinação do gestor do contrato.
19. LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
19.1 Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte- EPP:
19.1.1 Para que as Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP se beneficiem dos direitos adquiridos pela Lei
Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, se faz necessário à apresentação, no ato do credenciamento e juntamente com
a documentação de credenciamento, dos seguintes documentos:
19.1.1.1 Comprovar através de Declaração da Junta Comercial (CERTIDÃO ESPECIFICA) e da Receita Federal - emitidas até 60
(sessenta) dias antes da data fixada para a abertura da licitação - que a empresa se enquadra na categoria de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP. Caso a empresa seja optante do SIMPLES NACIONAL,
19.1.2 As empresas que, mesmo estando incluídas na categoria de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, mas
que não fizerem a comprovação ao Pregoeiro ou a sua equipe de apoio no ato do credenciamento ou deixarem de apresentar um
dos documentos exigidos nos subitens 19.1.1.1, terão seus benefícios automaticamente cancelados para este certame por falta de
comprovação de maneira e/ou em tempo hábil;
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19.1.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração, ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os mesmos retidos no
processo;
19.1.4 A empresa que comprovadamente estiver em acordo com o subitem 19.1.1 se enquadrar na categoria de Microempresa-ME
ou Empresa de Pequeno Porte - EPP poderá dispor dos seguintes Benefícios:
19.1.4.1 Participar das licitações mesmo que esta apresente alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde
que apresente, no envelope de habilitação, toda a documentação, inclusive o documento que apresente alguma restrição;
19.1.4.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo este prazo ser prorrogado por
igual período, a critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
19.1.4.2.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Sendo Facultado a
esta Autarquia convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação;
19.1.4.2 Preferência de Contratação como critério de desempate;
19.1.4.2.1 Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 5% (Cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde
que esta empresa (a mais bem classificada) não se enquadre na categoria de Microempresa - ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, ou ainda não atenda as exigências de comprovação de que trata o subitem 19.1.1
19.1.4.2.2 Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma:
19.1.4.2.2.1 Finalizada a etapa de lances e considerando o empate de que trata o subitem 19.1.4.2.1, o Pregoeiro
convocará o representante da Microempresa- ME ou da Empresa de Pequeno Porte - EPP (o mais bem
classificado), para que ele apresente um novo lance verbal, em um prazo máximo de 05 (cinco) minutos sob pena
de preclusão deste direito, com o preço inferior aquele considerado vencedor do certame, situação em que será
adjudicado o objeto licitado em seu favor;
19.1.4..2.2.2 Caso o representante da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP não apresente
um lance inferior ao daquele considerado vencedor, lance este de que trata o subitem 19.1.4.2.2.1, o Pregoeiro
convocará pela ordem remanescente todos os representantes das Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno
Porte - EPP que porventura se enquadrem com suas propostas finais iguais ou até 5% (Cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, até que um apresente uma proposta com o valor inferior ao da
vencedora ou não haja mais Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP dentro do percentual
estabelecido como empate;
19.1.4.2.2.3 Não havendo Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP dentro do percentual
estabelecido como empate, ou havendo, mas não apresentando lance verbal inferior ao valor do considerado
vencedor, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que
esta seja aceita pelo Pregoeiro;
19.2 Será assegurado a todos os licitantes, a legitimidade para questionar a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte do concorrente. No entanto o abuso tanto da pretensão de usurpação, quanto do questionamento será igualmente
punido.
19.2.1 No caso de arguição de qualquer um dos fatos acima, caberá ao recorrente o ônus da prova da alegação, devendo ser
respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, antes da conclusão final administrativa.
20. DO REGISTRO DE PREÇOS
20.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição
de materiais e/ou equipamentos, para contratações futuras da Administração Pública.
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20.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura
contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas
neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO III).
20.3 A Administração Municipal é responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem
como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
20.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação especial para
Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.
20.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a própria Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB.
20.6 A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses
20.7 A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir;
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
20.8 Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os licitantes vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal
de fornecimento nas condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade.
20.9 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da ARP, contado a partir da data da
convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
20.10 Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a ARP respectiva, aplicar-se-á o
disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02.
20.11 A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 20.9 e 20.10, desde que ocorram dentro do prazo
de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções administrativas inseridas na cláusula XIX, sem prejuízos das demais
penalidades legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002).
20.12 A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela Comissão de Licitação, será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, ou outro instrumento similar,
conforme o caso.
20.13 A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
20.14 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte desta Prefeitura, para assinatura
da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 É assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;
21.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório;
21.3 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação;
21.4 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA;
21.5 O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento da licitante, desde que seja possível
a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão;
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21.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
21.7 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá
ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira MARIA NEUMA DIAS CHAVES, no endereço: Praça Getúlio Vargas, n.º 40B, Centro da
cidade de Santa Rita – PB, nos dias úteis, no horário compreendido entre das 8h às 14h, observado o prazo fixado no subitem 8.1
deste Edital;
21.8 É vedado a Contratada ceder ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa e
devidamente justificada pela Contratante;
21.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;
21.10 Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n.º10.520/02, dos Decretos n.º 3.555/2000, e alterações e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
21.11 Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:
Anexo 01 – Termo de Referência;
Anexo 02 – Modelo de Proposta;
Anexo 03 – Modelo da Ata de Registro de Preços;
Anexo 04 – Minuta de Contrato;
21.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Santa Rita, 05 de maio de 2017

Maria Neuma Dias Chaves
Pregoeira
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO
O objeto deste Termo de Referência é a locação de máquinas para limpeza e desobstrução do Leiro do Rio Preto no
município de Santa Rita - PB.
2 DA JUSTIFICATIVA
No município de Santa Rita, localizado no estado da Paraíba, onde também ocorre um fato semelhante aos demais rios
do Brasil. Ao que diz a respeito o Rio Preto, onde nasce a esquerda da Rodovia Estadual PB 016, que liga a BR 230, ao povoado
de Odilândia, (na Zona Rural do município) e converge no Rio Parapoeira, no distrito de Várzea Nova, onde tal poluição tem afetado
por longas décadas a vida da população Santaritense, com lixo, esgoto, e outros diversos tipos de entulhos que têm causado quase
todos os anos enchentes, provocando grandes riscos à saúde.
No decorrer do percurso do Rio Preto, devido ás constantes atividades realizadas pela população, a falta de saneamento
básico e a falta de estações de tratamento de esgoto, o mesmo vem sofrendo graves agressões provocadas pelo desmatamento
das matas ciliares, as quais conservam e protegem a nascente das suas águas.
3 DO VALOR
O valor estimado para a execução do objeto, está previsto nas cotações em anexo.
4 DA TERMINOLOGIA
Neste Termo de Referência são utilizadas as expressões relacionadas a seguir, com os significados e interpretações
respectivamente indicadas:
SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
LOCAL DOS SERVIÇOS - Locais onde serão desenvolvidos os trabalhos contratados.
CONTRATO - Documento, subscrito pela SEINFRA e pela CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à
execução dos serviços.
CONTRATADA - Empresa ou Consórcio contratado para executar os serviços.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES - Documentos que por força de condições técnicas imprevisíveis, se
fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos neste Termo de Referência.
FISCALIZAÇÃO - Equipe da SEINFRA atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicado para exercer em sua representação
a supervisão e fiscalização do CONTRATO, podendo delegar a Prepostos.
SERVIÇOS - O conjunto de serviços ou trabalhos objeto da licitação a que se refere o presente Termo de Referência.
TERMOS DE REFERÊNCIA (TR) - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas preliminarmente pela SEINFRA, no intento
de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado.
5 DA LEGISLAÇÃO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, que devem ser respeitadas para a execução do objeto
a ele relacionado:
- Lei nº 8.666/93: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
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6 DA EXECUÇÃO
Os serviços serão realizados de acordo com as solicitações da Secretaria de Infraestrutura quando da necessidade.
7 DOS QUANTITATIVOS E EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE DE
HORAS/MÁQUINA

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras – capacidade 600
l p/ longo alcance com braço igual ou superior que 17
metros de alcance(incluindo operação, manutenção,
transporte e combustível)
Caminhão Basculante traçado 6x4 (incluindo operação,
manutenção, transporte e combustível)

660
660

8 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
A desobstrução dos cursos d’água mediante a retirada dos solos depositado de forma assoreada em seu leito e a
retirada de sedimentos acumulado em diversos pontos da calha do rio (material sólido carreado que acumula em pontos diversos,
promovendo condições para o desenvolvimento de vegetação). A limpeza do rio deverá iniciar obrigatoriamente pela nascente do
mesmo, descendo o leito até o seu encontro com outro curso d´água ou o ponto final de limpeza descrito acima.
9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e
salariais dos empregados;
10.2- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;
10.3- Os serviços terão sua execução em pontos alternados, e os locais de serviço dependerão das Ordens de Serviços emitidas
pela Fiscalização.;
10.4- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão da SEINFRA a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar
todos os esclarecimentos solicitados;
10.5- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir
a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;
10.6- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos
ou ditados pelo Secretaria;
10.7- Responsabilizar-se pela guarda e vigilância das suas máquinas, caminhões e equipamentos durante a execução dos serviços,
incluindo o pernoite na zona rural;
10.8- Responsabilizar-se pelo translado, alojamento, alimentação dos operadores e motoristas, combustível e a perfeita
manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos;
10.9- O Contratado deverá incluir nos custos da hora-máquina todos os custos de deslocamento e transporte dos equipamentos
durante o período de execução dos serviços, mesmo que para isso seja utilizado caminhão tipo prancha ou qualquer outra forma de
descolamento;
10.10- Todo e qualquercusto para a execução do objeto desta licitação, fica a cargoda proponente vencedora, como por exemplo:
ferramentas, materiais e equipamento de proteção e segurança, EPI’s, encargos sociais e trabalhistas, etc.
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10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1- Exercer a fiscalização do contrato através de servidor designado para tal, documentando as ocorrências e manifestando-se
formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato;
11.2- Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas;
11.3- Efetuar os pagamentos relativos à obra nos prazos e condições previstos no contrato;
11.4- Comunicar à contratada as irregularidades na execução da obra, a fim de que a empresa adote as providências cabíveis para
sanar a questão;
11.5- Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar
dúvidas;
11.6- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor;
11.7- Receber, apurar e solucionar reclamações dos usuários em relação aos serviços prestados pela CONTRATADA.
11 DOS LOCAIS
Os serviços serão executados nos dois eixos, conforme descrito abaixo:


SANTA RITA – PB (RIO PRETO): Início do trecho na coordenada Lat 7° 7'51.33"S Long 34°58'26.64"O e Fim do trecho

na coordenada Lat 7° 6'24.91"S e Long 34°57'51.77"O, salientado que os trechos que vão ser executados a limpeza do Rio Preto
vão ser de acordo com a indicação e/ou determinação do gestor do contrato.
12 DO PAGAMENTO
O pagamento dos SERVIÇOS será efetuado, mediante faturamento dos serviços “EFETIVAMENTE EXECUTADOS” e
comprovados através das medições aprovadas pela fiscalização, sujeito às seguintes condições:
a) Não terá faturamento SERVIÇO algum que não se enquadre nas formas de PAGAMENTO estabelecidas neste TR e/ou que não
seja executado em plena conformidade com eles;
b) As faturas deverão vir acompanhadas dos relatórios dos serviços e respectivas memórias de cálculo, devidamente aprovados
pela FISCALIZAÇÃO;
c) As faturas só serão liberadas para pagamento depois de atestadas pela FISCALIZAÇÃO, e deverão estar isentas de erros ou
omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções;
d) atendido ao disposto nos itens anteriores a SEINFRA considera como data final do período de adimplemento, a data de entrega
do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos para pagamento;
d) As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela CONTRATADA na sua Proposta em relação aos
trabalhos de campo realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários
oferecidos.
13 DISPOSIÇÕES GERAIS
Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e suprimidas pela SEINFRA, cujo
endereço é na Av. Juarez Távora, nº 93 - Centro, Santa Rita - PB, CEP: 58300-410.
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 040/2017
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:

CEP:

CNPJ:

TELEFONE:

Solicitamos apresentar proposta comercial do material/serviço abaixo especificados.
ITEM

1.

2.

QUANT.
HORA/MÁQUINA

DESCRIÇÃO
Escavadeira Hidráulica sobre esteiras –
capacidade 600 l p/ longo alcance com braço
igual ou superior que 17 metros de alcance
(incluindo operação, manutenção, transporte e
combustível)
Caminhão Basculante traçado 6x4 (incluindo
operação, manutenção, transporte e
combustível)

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

660

660
TOTAL GERAL (R$)

DATA: ____/____/______
VALIDADE DA PROPOSTA:
RESPONSÁVEL:

CARIMBO CNPJ

______________________________________
Assinatura e Carimbo
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ANEXO III – MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos________dias do mês de_________de 2017, na Sede da Comissão Permanente de Licitação, nos termos das Leis n° 8.666/93
e nº 10.520/2002, do Decreto n° 26.375/2005 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação das
Propostas apresentadas no Pregão Presencial de Registro de Preços n° 013/2017, Processo n°040.
RESOLVE registrar os preços nos seguintes termos:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.
HORA/MÁQUINA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL (R$)
CLÁUSULA I – DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preço terá a vigência de 12(doze) meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não fica obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de Licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial
de Registro de Preço n° 013/2017, que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso.
Os fornecimentos somente serão autorizados pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, mediante Autorização de Pedido de
Utilização da Ata de Registro de Preços.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial de Registro de Preço n° 013/2017 e seus anexos, e a proposta da empresa: 01)
_____________ - 1° lugar no lote único.
Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Rita/PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Santa Rita-PB, ____de _________________ de 2017.

Emerson Fernandes Alvino Panta
Prefeito Municipal de Santa Rita
Maria Neuma Dias Chaves
Pregoeira - PMSR
.
________________________________________
Nome/cargo/R.G./CPF representante legal
Nome da empresa
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº 0__/2017
PROCESSO ADM. Nº 016/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A EMPRESA
VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, DO TIPO MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR ITEM, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez
Távora, nº 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, CEP 58.300-410, inscrito no Cadastro Geral do
Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 827.071.464-04, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado, a ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________________, com sede
à _________________, n.º __, Bairro ____________, CEP.: ___________,Cidade de ___________-__, neste ato representada por
_________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ___________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL
1.1 - O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
Lei Federal nº 10.520/2002;
Decreto nº 3.555/2000;
Lei Orgânica do Município de Santa Rita
Lei Complementar nº101/2000;
Lei Complementar 123/2007

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 – Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato, são oriundos:
FONTE DE RECURSOS: ____
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: __________________
ELEMENTO DE DESPESA: _______________
CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO
3.1 – O presente contrato tem por objeto LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO PRETO,
dentro das especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n.º 013/2017, na Ata de Registro de Preços n.º ______ e anexos
que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 – O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas, e em obediência aos
diplomas legais mencionados na Cláusula Primeira do presente instrumento, demais legislações pertinentes e pelas condições
constantes no ato convocatório.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
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5.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
5.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
5.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA:
5.2.1. Fornecer o objeto constante descrito no Anexo I do instrumento convocatório
5.2.2. Substituir o produto que por ventura esteja fora das especificações constantes no Edital, sob pena de aplicação de
penalidades prevista neste instrumento ou em legislação pertinente a matéria;
5.2.3. Disponibilizar para entrega, em um prazo de 10(dez) dias decorridos da publicação do extrato contratual;
5.2.4. As entregas deverão ser feitas em parcelas de acordo com a necessidade e solicitação da contratante;
5.2.5. Fornecer todo o objeto licitado em conformidade com as normas técnicas exigidas pela ABNT e demais normas que
regulamentam a qualidade do citado objeto;
5.2.6. Desenvolver boas relações com os funcionários da Contratante, acatando quaisquer solicitações, instruções e o que
emanar dos setores competentes;
5.2.7. Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas quando da participação nesta licitação.
5.2.8. Comunicar a Contratante imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na entrega dos
objetos.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 – A Contratante pagará a Contratada, o valor anual estimado de R$ __________________ pela prestação do serviço do objeto
licitado de que se trata a Cláusula Terceira deste contrato;
6.2 – A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita, quando deverão comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
6.3 - O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal,
Estadual e Municipal;
6.4 - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas
estabelecidas neste Contrato;
6.5 - O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de
inadimplência contratual;
6.6 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e
haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;
6.7- A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto a ser entregue
não estiver de acordo com o estabelecido Edital e seus anexos;
6.8 - Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade com a
legislação vigente;
6.9 – O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação,
inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da Lei 9.854, de 27.10.99. Assume, ainda, a obrigação de
apresentar, junto à Nota Fiscal, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do FORNECEDOR,
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa – ou outras equivalentes, na
forma da Lei – expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente;
b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão
Negativa de Débito;
c)

prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

6.10 – o pagamento será efetuado por ordem bancária – crédito em conta corrente, informada quando da apresentação da proposta
de preços final.
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CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1 O presente contrato terá vigência contratual até o final do exercício financeiro, com validade e eficácia legal após a publicação
de seu extrato na imprensa oficial.
7.2 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado, condições plenas de uso e de acordo com o discriminado no edital e anexo I,
podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar análise do referido objeto e na hipótese do mesmo não estar de acordo
com o contido no instrumento convocatório, devolvê-lo sem que haja qualquer ônus por parte da contratante, não excluindo a
contratada das penalidades previstas no instrumento convocatório ou em legislação pertinente a matéria;
7.3 O objeto deverá ser disponibilizado na sede da contratante ou em outros locais pelo CONTRATANTE indicados, com todos os
custos referente à entrega e instalação de responsabilidade da contratada;
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1- Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado assim
considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não:
a) advertência
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação
assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA, por até 04 (quatro) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2 - a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
8.3 - a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.4 - Caracterizar-se-á formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e
atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses:
8.4.1. Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante
vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.
9.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, constituem motivos para a rescisão deste
Contrato:
a) atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
b) subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e devidamente
justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou incorporação;
9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº 8.666/93,
aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Contratante, segundo
as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou demais legislações pertinentes, como
também o constante no Edital;
10.2. É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa
e devidamente justificada pela Contratante;
10.3. Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da
execução deste Contrato, renunciando-se desde já, outros por mais privilegiados que seja;
10.4. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, para que produza
os seus devidos e efeitos legais.

Santa Rita, ___ de ___________ de 2017

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFITO DE SANTA RITA

______________________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1) ______________________________
CPF nº

2) ______________________________
CPF nº
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